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A Re .. .!!
Aquesta es la lley de la vida: un
ideal no pren may en les inteligencies d'una faisó identica. N'hi há
que tenen idees propies: són aquells
qual sólida contextura fá que la llur
naturalesa mantingui un ferm equilibri en lo intern y en lo e:xtern.
N'hi há que per intuició expontania
se fan amos de la idea, la endevi nen, la senten. N'hi há que copsen
-l'ideal en un moment de clarividencia y se l'assimilen, malgrat no
esser cosa propia, perqué respón á
una necessitat íntima de l'anima
llur. Y n'hi há de versátils, que no
scnten ni pcnsen res y que s'apleguen ab uns ó altres, per accident,
scnse identificarse ab res ni ab
ningú.
Arreu del mon hi há exemplars
de tot y arreu del mon esgarrifa el
nombre considerable deis infelissos
que van á remole d'aquelles penses
!ll~bclcs que pcnscn per sí, y, sense
subjectarse á cap extorsió, seguei.~en
el ritme de la pulsació universal y
colaboren á la formació de les generacions esdevenidores. Cent vegades ignorcm el fet y confonem á
l'home momcntaniament popular, ab
el gcni directriu de que parlo; y si
coneguéssim el secret de la grandesa d'alguns, trovarfem que'l llur
nom rcssona, perqué subjecten llur
cervell y regulen els actes llurs al
compás d'un home, elnom del qual
es potser una incógnita, peró la influencia del qual es decissiva en els
destins humans.
Dins del Catalanisme, com dins
de tots els ideals qu'encarnen una
modalitat humana, el cas s'hi con firma ab totes les evidencies de cosa
palpable. L'idea ha prés de deu mil
maneres, segons }'individuo en el
qua} se manifesta. Hi há totes les
gradacións, tote~ les temperatures
de presió, tot el colorit indesxifrable, desde la vaguetat insípida, fins
á la sólida expressió d'un sentiment
conscient. Y d'aquí devenen aqueixes erupcións insólites y aqueixes
tongades de refredament y depres sió: d'aqueixa inmensa varietat, d'aqueixa espantable imprecisió de matissos, d'aqueix greu desequilibri
e:::tablert clins les nostres naturaleses, ab les terribles inoculacions
d~extranjerisme que'ns han anat servmt durant quatrc ccnturies.
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Seguint el curs de la nostra idea,
podem assegurar que la positiva
potencia del ~atalanisme no la de terminen aqueixos esclats intermitents, ni aqueixos refredaments periódics. Les oscilacións son filies de
circunstancies estranyes qu'exciten
la susceptibilitat dels irreflexius, ó
perjudiquen la serenitat deis eterns
calculistes. La cosa és un'altra: el
Catalanismc no's trontolla, ni esclata, ni defalleix, ni 's conmou; es un
sentiment qu'arrenca de la entranya, es una convicció que acompanya tots els pensaments. Els qui'l
sentíen propiament, els veritables
catalanistes, son bornes espiritualment independents, que viuen en
plena armonía ab el motiu essencial
de la llur existencia. No hi há dila tació ni contracció possibles d'aixó
qu'es substancia intrínseca, element
indispensable, materia primera del
ser humá.
Podem sabiament proclamar la
nostra crúa indiferencia devant del
espectacle d'un poble hipnotisat,
qu'aparenta un moviment que no
respón á tap acte inteligent ó reflexiu; y podem igualment sentirnos
optimistes si note m una baixa sensible en els entusiasmes esterils y
fugitius. Lo que sentim, Jo qu'es
nostre, lo que vcnim á afirmar en
tots els nostres actes, no té pujes ni
baixes, ni's cotisa en els mercats de
les miseries humanes. Un catalanista, un posseit de la importancia de
respectarse á sí mateix, viu igual/ ment segur de la intensitat del seu
sentir y de la fermcsa de les seves
conviccions dins de la idealllibertat
nort-amcrieana, com sota la lley de
Jurisdiccions.
Y no li calen circunstancies especials pera manifestarse. Mentrcs
s'está perpetrant el saqueig de Barcelona, s'apela als sentiments catalanistes deis barcclonins pera foragitar 1~ forasteralla del Capitoli. L o
qual vol dir que, si no'ns saquegessin, estaría molt bé que'ls alh·es
vinguessin á fernos la caritat d'administrar lo nostre. Els qui consumen la disbauxa demunt les nostres
testes acotades y envilides, saben
que no'ns deuen esplicacions si fan
lo que fan. Ens donen lo que'ns
mereixem. Y si necessitem que'ns
burxin, que'ns trepitjin y que'ns inflin pera que'ns sentim catalans ó
catalanistes, farán bé d'anarnos do-
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nant el remey ab cura y en mes petites dossis pera que no'ns reprengui. Y aixís el llur imperi será més
durable y nosaltres tindrem més
excusa pera romandre en la mortal
passivitat de sempre.
Els bornes no tenen la culpa si la
llur naixensa ha sigut desgraciada.
No tots pode m csser homes complerts, ab idees propies, ab una llum
internB que'ns dcixi pcrccbre '1 veritable camf pera engrandir la nostra vida y expandir el nostre esperít. Aquella diversitat humana de
que parlavem al principi, es un, fet
que no's pot ignorar, un obstacle
que no's lliura per la sola voluntat
nostra. Per aques1a raó, htm de donar als nostres ideals un aire dúctil,
que á dreta 1lei no hauría de tenir.
Car l'apostolat s'hauría d'excrcir
d'una faisó indirecta, fent que'Js
nostres actes portessin !'empenta
del ideal quc'ns anima y no trcncant
mai la perfecta concordansa entre
l'home íntim y l'home manifest.
;Emperó, si la nostra percepció es
tan averiada y 'l nostre seny tan
curt, bó será que reconfegím cada
jorn les beceroles d'aquct credo que
no hauría hagut de recitar mai cap
llavi, perqué haurfa d'haver nascut
ab nosaltres y sadollar totcs les exteriorisacións de la nostra vida. Y
pitjor si necessitbn vergonyes y
masegades com les d'are, que ja
podem dir que'l nostrc pcrvindre es
tancat, com tancades son la nostra
pusilanimitat y maselléría.
Are passa. El poble senúb!e á forsa de dirli s'excitará y semblará
que'l Catalanisme rebrota y rcflorirá 'l ditirambi á la Solidaritat futura. Que torni en bona hora la Soligaritat, peró pcnseu quc'l Catalanisme no ha de rebrotar, quc'l Catalanisme era aquí quan la Solidaritat era fora. Hi ha sigut y hi será
sempre, y les solidaritats passades y
esdevenidores son senzills accidents
de la seva vida. Pobres de vosaltros
si heu de calcular la forsa del Catalanisme pel peu més ó menys ferm
que prengui la nova Solidaritat!
Cregueu que pera estimar ab tota
justesa la potencialitat del ideal catalá, no hi há millar balansa que'l
vostre cor, ni millor mesura que la
vostra capacitat pera '1 sacrifici.
:Jl. SERRA Y MoRET.
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ESGU R RDS
Simposa com á necessitat imperiosa y
urgen!) recomensar una nova creuada1 en
sentí! de nacionalisar á n'aque/ls qae's
diuen catalanistes y massa sovint oblidan
á Catalunya p son renai.rement.
Anys endarrera 'ls catalanistes feiem
capelletes que donaren incabació á tantes
patums1 de les qu'encare 'n queden,· capelletes qu'han sigut enderrocades no pas
per ai.r:ecar el bastiment d'edtficis grans !'
sólils1 car demant ses ranes1 avui hi há altres cape/les de barrí ó districte aont se
balta al agarrao, y 's posa bandera á mitj
pal conmemoran! el fusellament d'en Ferrer Guardia y no s'en posa 1'11 de Septembre1 aont la sardana es arreconada v «Els
Segadors» fan j'áslic 1 aont en ses veltlades
se diuen versos no pas en nostra llengua1
1' aont /inalment f ins s'ha supdmit la Bandera de les quatre barres, per /'oficial del
Esta t.
Es urgen! que si entre mitj de dretes !'
esquerres resten una dotzena de cala/anístes que servin en son cor un .r:ic de caliu
perles Bases de !11anresa, Balaguer1 Terrassa r Barcelona, que no hagin oblidat lo
que saara 'ls mogué á treballar per CatalunJ•a, dilllre deis organismes evolulius
OVIl!' de moda,· se conslitueúin en agrupacions catalanistes, !' allí, en mitj de les
estridencies electoreres, en mitj deis moderns catalanistes vtnguts de lotes parls
ignoran! que ha fet el catalanisme, els hi
prediquin constantment son deure, els hi
despertin /'amor á tot lo genuinament nostre, els f assin esguardar !'historia de nostre poble en quines f u/les sadollarán son
esperit d'amor patri, y aú·ís encar que son
preví actuar contemporani1 enlairi á homes
vinguts á nostre camp qaan han vist en la
brotada del blat, espigues; els de cor, cong riem forsa per segar tots junts la ca/lila
quan sigui hora.
Ai.l:fs nosaltres, que som encara al!d
aont erem, no serem tinguts per somniadors)per platónics !' percebes, car no deveu oblidar que les causes deis pobles necessiten com á factor impulsiu idealistes
d'aquesta mena, car /'historia ens ensenya
que deis idealistes han nascut els mar/res,
qu'han sacrifica! son tot, per defensar
plens d'amor p altruisme, la !liberta! santa
qu'ha fet modificar les lleis tiranes deis
homens, dominadors de pobles.
En /aire 'ls cors, naciona!istes p regionalistes; no sigueu sorts d la crida, sensc
abdicar de vostres teoríes sufraguistes,·feu
quelc6m més per !'ideal, ser ve u/o par, que
ai.rfs com els Cambons, Abadals, Carners,
Corominas p Lluhís passarán, /'ideal quedará, cal dei.rarlo net, enrobustit y fort ti
nostres fills. SL aü·fs ho feu, Catalunra
será autónoma,· si de Catalunfa vos oblideu dei.mnt de banda !'ideal, sois conseguireu portar !(arlequinesca figura d(alguns Sen}'Ors á fer riure als diputals d(altres terres, al Congrés de !(Esta!.
Portal per mos optimismes, me cree será
un fet la nova creuada; avant r foral Visea
Catalun¡-a!.r ... Visea Catalun¡•a!
ÜPTIM
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Recordo com si fos avui , y aixó
queja fa alguns anys , que, un apóstol del Catalanismo digu~ un día: «A
nosallres, els culalauistes, hem de
tenir en comple que'ns separa un
abím dels parlils políLics á la madrilenya, y si no volem que sigui inútil
la nostra tasca, dev1\tn fer de manera
que cada día sigui més fondo aquest
abím, pera que jamay ens poguem
confóndrer.
_\.cruel conceple tan hermós com
en cerla l, cada vega da que' l record o,
qu'es moll sovint, me drn<t á compendrer que'l :\Ieslre que l'exposá ,
qu'era don .Toan J. Permanyer. ja no
devía tenir tola la confiansa en els
deix.ebles q u· allavors eren els més
avensals; ja d~vía témer que'l día
que posessin Nr led l'(t, no serien tan
escrupulosos d'evj lar la bárreja ab
aquella gen t, qu'ab el seu taranná,
s'hi troven Lan bó com quí pren un
bany d'aigua de roses, y que per are,
els uost1·es qn'hau volgut fer com ells,
els hi han Jouat tant gust com á
n'aquell que li passen una romaguera
per l'esquena.
Quín allre fora reslat de la nostra
causa sí s'haguessin seguit els sabis
concells dels homes d'aquells lemps.
no molt llunyans encare!
Jo, y com jo. sóm molls els que
anyori'm sentir les autorisades paranles dels homes del temps d' en Permanyer, que prou n'hi há dintre l'«Unió
Ca talanis La» , quíns, sembla que s' hagi n fós com per arl de bruixería.
Sóm molts cls que durant els darrers
temps, si assis tim en algún mitin.r; ó
qualsevulla ac le ca talanis ta, no hi
veiem aquell convencimen l d'allavors en els oradors del día; tots divaguen, l'un per la dre ta y l'altre per
!'esquerra, y ni'ls uns ni'ls altres tenen en comple que s'han de fer servir les dngnes mans, pera ren tarse
bé la cara.
Quántes vegades, si Linguéssim el
dó de facilila t de la paraula qu'algúns Lcnen, els treuríem á empentes
de ]a tribuna, desde ont se dirigeixen á les multiluts, pera desautorisarlos com á ca lalanistes!
S'imposa una nova creuada pera
expandir el veri lable credo del Catalanisme. S'imposa que'ls homes de
més experiencia que nosaltres, de la
venerable «Unió Ca lalanista )> , prenguin la dcvantera pera dirigirnos;
que nosaltres estem disposats á anar
allá ont sigui, pera enaltir les virluls qu'inclouen les casi· oblidades
Ba~es de ~Ianresa .
jOAQUIM DELCLÓS y DOLS.

mentres s'apropa !'hora de la nova
lluita, desesperada com totes, pera
aixecar .sobre la multitut inconscient
III
un nou íclol, buit com tots, inútil
1
Humilment com á mi pertany, Com tots al deslliurament de la tepetit soldat de files, posaré atrevi- rra catalana.
Y acaba l'encisadora paraula ... el
dament la meva pobra paraula entre'] sorollós cscbt de les entussiás- públic aplaudía el sens nombre de
tiques ovacións que coronaren l'ele- negacions ricament exposades aplaugant parlamcnt del filosop de l'illa dintse á sí mateix, primpcipal negació, arreu se sentía el clesitj d'una
daurada.
Jo, malgrat la mcva insignifican- afirmació que no venía, en aquella
cia, he tastat també la fruita del ar- hora anguniosa restava la multitut
bre gegantí; la mcva fada (els inco- esperant... y'l confertnciant comneguts també tením fada) me la oferí prenent el secret desitj del poble,
y vaig fruir del benestar y confort doná secament un Visea Catalunya,
ele l'ánima' que sustitueix á l'a·mar- tallant ben á fil la vocal terminadogor de la primera mossegada. No sé ra, pera que'ls cterns ~sperits insi he adquirit el scntit de la Bellesa, actuals no hi posessin un ressó més
peró el de la Vritat... aquet sí. Y llarc y consolador qu'en el paper
per aixó puc parlar ab certa fenne- sois pot indicarse ab punts suspensa. Jo no necessitaré ampararme en sius. L a meva Bandera va romanla bandera qu'cl poeta conferenciant dre quieta, tot alló no tenía res que
trobá abandonada en mitj de popu- veure ab ella mateixa, ella ¡tan sola!
lVIestre Alomar, ele tot lo exposat,
losa plassa, arrossegada y trepitjada
d'aquell
feixuc pessimisme qu'inper amics y adversaris; jo sota l'ombra de la Bandera Unica, la de co- forma vostre artístic parlament, de
lors flamejants y ben definits, la que aquell nombre infinit d'cquivocano es precís ungirla de cap respecte cións, nosaltres no'n sabem res. A
perque ella els té tots, la que no ha nosaltres no'ns pertany cap de
de revestirse ele sagrament perque aquells cárrecs, som fora ele vostre
es sagrament ella mateixa, la meva radi de crítica; lo que vos teniu á
\·erge Bandera de la mcva Patria. gloria no fSSl'!'. vos, enamorat de
sense atcnuacións de cap mena, sen· les capitalitats cosmopolites, nosse mitjes tintes, ab la autoritat plena altres ll'níul á _r¡fo,·úr resse,·, y mende la sinceritat que preconisa y tres YOS cerquéu l'aixamplament
anyora 1' Alomar, ab la franquesa d~ y enderroc de fronteres per totes
sempre, sense dissimuls, ben á 1~ bandes, fins les que donen sobre tecatalana, sense por de descontentar rrers morts, nosaltrcs fa temps que
als de la dreta ni als de !'esquerra, fits els ulls en nostre ccl hi cerquem
als de la Lliga R. y als del Centre quelcóm que dongui més lluissor als
N., al senyor C. ni al scnyor G., cla- colors del Drap simbólic ele Catarament, secament diré l'impresió lunya ... Si aixís es parlés á les mulque va ferme el romántic discurs tituts catalanes, que contre vostre
del més inquiet geni del partit polí- espanyol parer no son les barcclotic espanyol que s'anomena á sí me- nines, la meva Bandera onejaría riallerament per sobre la cridaclissa
teix esquerra catalana.
Mentres sonava la musical paran- coloraina de les banderes petites.
Verdaderament es lluny l'autonola de 1' Alomar, jo la ve ía la meva
Bandera, y la veía com sempre, ma- mía de Catalunya, ho proclamava
gestuosament plegada, sensc que ni ben alt vostre discurs y'ls aplaudialé de ventijol fes moure els plecs ments que'l coronaren.
FERRÁN DE GIRAUDIER.
de la seva augusta roba, restava
quietíssima en mitj la pesanta atmósfera; la seva eternal serenitat
persistía, malgrat les tempestes de
aplaudiments qu'cls paragraps brillants del llegidor aixecaven en
Arreu se sent, com clam deslliurador del
aquell públic ben meridional y ben desgavell regnant en nostra Barcelona, !'immediterrá, contrastava aquella quie- periosa necessitat .d'una unió de tots aquells
que á la Ciutat portem estima.
tut quasi pétria de l'aspre y ferreEs que'! poble s'ha sc11tit ferit eri son sennya Bandera de la patria ab el mo - timent patri pera regonéixerla aquesta neviment inusitat, ab el moviment cessitat? Dolorós es dirho, mes les veritats
marejador qu'els ben construits con- per amargues que síen, jamai deuen amagarse: qlle no ha sigut la nostra ánima patriótica
ceptes del solitari de Palma impri- y ciutadana la que s'ha sentit ferida, ha sigut
mía á les artístiques y florides ban- quelcom que vosaltres mateixos, ciutadans,
deres y se~yeres de colors sem- moltes voltes haveu posat per damunt de tot
el badell d'or, el calaix. Y aquest atac
blants á la que jo veia y qu'eren ideal;
á vostres butxaques, que altres voltes vos
distintiu elcgantíssim de certs cassi- havía portat á actituts enérgiques y llensat
nets y cercles agrupats militarment als carrers ab estridencia, aquesta vegada
en torn dels respectius caporals que ha anat acompanyat d'un sentiment profond
de covardía que vos ha recluit á vostra casa,
escoltaven embadalits en el descans deixant sois é indefensos á n'aquells que ab
de les lluites personals passades braó y energía defensaven els interessos de
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la Ciut~t que al fí y al cap son els nostres.
Qué potser no era per vostre esquifit criteri,
assumpte prou trascendental pera molestarvos? Es que no teniu el deure d'ajudar moralment ab vostra presencia, á n'aquells que són
mandataris vostres dintre '1 Consistori , posantlos á resguart de les befes y escaPnis
de que poguessin esser blanc? Aont érau, ciutadans? Sou uns covarts, sou uns masells d'ánima ':} cecs d'esperit, mancats de valor cfvic
pera defensar vostres ideals ':} vostres inte~essos, sou els eterns mercaders que mercadejen en tot, fins ab vostra conciencia ciutadana.
N'está tan posat de vosaltres aquell sentiment de covardia que avans vos tirava en
cara, que vos ha fet cometre un altre erro.
Tot culpable trova sempre qualque atenuant
á son pecat, y vosaltres, titelles febles, també l'haveu trovat, repartint entre tots, una
mica á cada hú, la culpa de lo passat. Y jo,
ciutaduns, ciutadá com vosaltres, ab tota la
forsa de mon esser vos die que'n protesto.
Si voleu fer memoria no será pas extrany á
vostres orelles el mot que avui teniu en els
llavis: unió. Era air que devant la lluita que
s'apropava, nosaltres, els reconsagrats, els
del tot ó res (que diéu vosaltres), els inútils,
els estridents, aquells que fins en les plan~s
d'un diari catalá y autonomista á la seva manera'ns vegerem denunciats per separatistes, els que estem eternament tancats e}l
blanca torre d'lvori, els somniadors, ets fa·
nátics, els que no som práctics, ets que seguim y seguirem sempre tes inspiracións de
la «Unió Catalanista», els que devant la desfeta que s'apropava y acudint en defensa de
nostra volguda Barcelona, á un y altre acudírem pera que, posant fi á la ltuita fratricida
que alentaven, sacrificant, en ares del amor
á la Ciutat, un amor propi, s'uníssim en un estret abrás de germanor y junts lluitessim contra l'enemic comú: el lerrouxisme. Y ho demanarem, perqué no es sois el lerrouxisme
l'enemic, sino que ab ell forma llegió aquesta forasteralla que menjant el pa aquí, á casa
nostra, sois cova en son pít un odí etern á
nostra Patria ':} quina finalitat única es y será
l'enderrocament de tot signe de renaixement
patri.
Mes, potser l'ocasió no fou prou ben escullida; degué mancarnos 1'oportunitat, com
cree ja es costum nostra, y uns y altres feren oretles de mercader á nostres pre'Cs,
malgrat tenir algún d'ells parau les de lloan<;:a
per nostr a bona intenció. Y vos al tres, ciutadans, qu'en vostre fur intern sentlau intens
com avui el sentiment d'unió, vareu seguir á
vostres capitostos votant ab arreglo á vostre
esperit partidista, obrant ni més ni menys
::om aquells que tenen amo, com á bens.
Es per aixó, ciutadans, que jo protesto;
volguéreu contarvos, vostra es la culpa del
passat. No volguereu oír els bons concells.
Voldría que aquesta protesta nostre arrivés
fins á vosaltres, no pera posarnos galons ni
envanirnos de nostra passada conducta, sino
que per dignitat ciutadana eviteu tots l'espectacle infamant qu'haveu permés, juntantvos sempre per devant de tot sectarisme ni
personalisme á n'aquells que sois els guía
l'amor á la nostra terra .
Reconstr uim com á bons ciutadans la urb
mitj ender rocada per mans mercenaries, exilem d'ella als llares d'ungles y butxaques
amptes, y si un'altra volta, malgrat nostres
anhels, torneu á baraltarvos, tindrem que
dirli á la Ciutat volguda: Alsat viril y es trident, noble ciutat deis Comtes; redressat
ab energía damunt les cendres de generacións caduques ':} mira l'esdevindre, buscant
en els homes de demá, lo que no han sapigut
tenir els ciutadans d'avui: Dignitat.
F RANCISCO
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E n lloan5a d'un Congré5
Fa ja més d'un mes que se celebrá un
Congrés obrer en aquesta capital.
Com tots els Congresos obrers, no's va parlar endevades; lo que en elt se discutí, fou
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tot d'interés general en el terreno de la vida
práctica, que'ls obrers. quan discuteixen, no
idealisen.
Haguera sigut per mi un cas lamentable, si .
no hagués pogut parlarne una mica sisquera
d'aquet Congrés, y no precisament pera ferne un detallat in1orme, cosa impossible per
dos motius, el ;primer. pel temps ja transcorregut desde la seva celebració, y el segón,
perque no puc ni dec abusar del amable acullirnent qu'aquet periódic m'ofereix, ocupant
extensió en les seves planes.
El meu intent es solsament parlarne en
!loa usa, com á estimul á tot lo que té referencia á la emancipació del proletari.
Ja he dit diferentes vegades lo que penso
en qüestións socials; sempre he cregut que
l'obrer no deu haver d'olvidar que té un problema á resoldre, en predilecció á tots els
allres.
L' obrer se trova enfront del dret á la vida,
y sempre que s'aparti del camf aont aquet
problema's ventila, será per ell un fatalisme
que'! concluirá_ al aniquilament complert de la
seva propia existencia.
Heusaquí lo que en els Congresos obrers
se discuteix com á sustancia primordial en la
vida obrera.
La necessitat de la vida fa pensar al home
aquella altra necessitat de la organisació
com á defensa, y per aixó crea la forsa del
sindicalisme, com á arma defensiva en les
lluites que'! capital obliga á sostindre en defensa de la seva supremacfa.
Una de les coses simpátiques discutides en
aquet Congrés, bé's pot dir que ha sigut tenir en conte de no desmembrar cap de les
atribucións basades en la autonomía, qu'es
la vida deis· Sindicats, al extendre la base
d'acció de regional, á nacional; cosa al méu
entendre discutible, que tal vegada'n parlarem un altre día.
Al aixamplarse la forsa propulsiva deis
Sindicats que crearen un dfa Solidaritat
obrera, s'ha tingut en con te que la forsa
efectiva en les lluites obreres neix precisament de la individualitat deis organismes,
com á fonament de llibertat en l'acció directa de les coses.
jo cree qu'aquesta cosa es filia del carácter peculiar en l'obrer de la nostra terra.
Aquet sentiment de llibertat en !'autonomía, es la idiosincrasia especial d'un poble
que's manifesta expontánea en tota ocasió
que's presenta, sigui aquesta del carácter
que's vulgui.
En aquet Congrés s'ha manifestat una vegada més la necessitat absoluta que té l'obrer
de lluitar en defensa de sos propis interessos, no deixant aquesta feina en mans extraoyes, perqué mal pot emancipar al home,
aquell que Ji convé tíndrel sotmés pera millor servírsen en benefici propi.
Res de discussions inútils, combatent per
sistema l'esmena presentada pera millor
orientar la marxa de les ll uites sindicalistes,
sino que sois s'hi veia imperar el ciar raciocini que tendeix sempre á solidejar !'obra
progressiva qu'assenta'ls veritables principis
de llibertat humana.
La més petita observació era atesa al moment, com qui cerca un raig de llum per aclarir l'obscur concepte que pot desviar un moment el curs unánim en la discussió metódica
y ben encaminada.
Caldría estudiarlos aquets Congressos,
car en ells s'hi discuteixen problemes quepoden cambiar soptadament el modo de ser de
la vida social deis pobles.
En ells s'hi veuría clarament quina es la
causa del malestar que fa viure neguitoses
á les classes prolelaries, y si són_ certes ó no
ses queixes quan aixequen el crit protestant
indignades d'una vida miserable, molt poc en
arrnonf a als sentiments y al amor entre'ls homes.
Aquesta apatía á tot lo que no sigui d'un
ordre relacionat á la nostra idea, fa que s'ignorin assumptes trascendentals de la vida,
que podríen orientar la marxa general de¡
nostre poble.
El problema obrer á Catalunya, es una
qiiestió vital que cal estudiar, per estar lli-

gat en absolut á les grans qüestions socials
que's debaten en tots els pobles que mar>(en
guiats per les idees modernes y progr essives.
No pot progressar un poble mentres y tant
no's manifesti d'una manera expontánea en
tot lo que sigui una veritable corrent d'idees
agermanades per !'amor y la justicia humana.
Res de mirar enrera, la vista sempre endevant, de cara al progrés, tot enderrocant lo
arcáic y lo inútil pera establir y edificar sobre bases fonamentades per la raó y la
igualtat humana.
AGUSTÍ PEDRET Y MIRó

En aquesta secció hi publicarem poesíes
patriótiques inédites y á manca d 'aquestes
les ja insertades que creguem millors.

de bona f e, á tots els que per demunt de tota
mira partidista posem tot el nostre amor per
Catalunya, una ca mpanya encaminada á enderrocar, á fer desapareixer per compl ert
aquest abominable interés personal que s'obser va en tots els partits y molt especialment
per desgracia els que del seu catalanisme en
fan nna polítiea vividora.
Aquets homes son uns vius, que al cap y á
la fí lo que menys senten es amo-r per !'idea
qu'ells diuen professar. Encare que sembli
que nó y que sigui dolorós el confessarho, jo
cree que dintre les diferentes branqu e~ del
catal anisme'n sobren molts d'aquets homes y
per aixó hem de procurar d'extirparlos, car
es indiscutible qu'aixó, barrejat ab altres circunstancies, ha fet que'ls catalans de bona
fe's retiressin y diguessin:
- Ja n' hi há prou de farsa.
Per aixó cree que lo que s'imposa es una
fonda acció desinteressada, noble y lleal per
poguer atraurc á les nostres rengles á

n'aquets homes que viucn apartats d'elles per
véurehi una manca d'organisació 6 bé no comprenen encare prou bé lo que representa el
nostre Ideal.
Y ara per acabar, cree que lo que debem
empendre no es una campanyo d'odi, sino de
amor; no destruir, sino edificar, y aixís, ab
aquesta llealtat y noblesa, com procedeix á
tot poble ben educat, cree que tart ó de jorn
hem de véure assolits els nostres principis,
perque quan lo que's demana es de justicia,
no hi há dret ni llei que s'interposi á la volun·tat d'un poble, perque aqueixa es sobirana, y
per aixó cree en la ferm esa de tots els catalans, per poguer lluitar per fer triomfanta
aquesta sagrada idea de llibertat, que batega en els nostres cors, perque de la Catalunya deis nostres ensomnis en poguém fer un
poble conscient y culte, pera que's pugui posar al nivell deis pobles més civilisats de la
moderna Europa.
jOSEP SALVÁ .

L'ECO Sl'GRRT
Alcor de Catalunya idolatrada,
nosallres li servim de tornaveu.
Quan plora y quan se queixa, endogalada,
nosaltres sos dolors cantero arreu.
Avu1, per ella,
!'amor reviu
ab sang novella
d'antÍc caliu.
¡ l'ora tirans!
¡ Tingucm coratge, braus catalansl
<Juan la terra ab son baf ens inonda
s'enforteix nostre Amor.
Quan el sol ab sos raigs ens deb:onda,
nostra sang enardeix son calor.
F'em-nos forts respirant t•halenada
de la patria que pi ora '1 passat,
y cantem com !'alegra aucellada,
l'aubada dorada
de lli berta t.
Catalunya canta
perqué 'l dol se treu:
ab veu ressonanta
fem de tornaveu.
Avui, per ella,
!'amor reviu
ab sang no,·ella
d'an tic caliu .
¡Fora tiraos!
¡Tin¡,¡uem coratge, braus catalansl
IGNASI

IGLESIAS

f'\és Catalanism~
y menys personalism~
Sento veements desitjos d'exposar sincerament la meva opinió sobre les principals
causes á qu'es degut el període crític per que
atravessa el Catalanisme.
Cree inútil exposar aquí qu'aixó sigui degut
á la manca de catalanistes, d'homes que sentin amor per aquesta sagrada idea de Patria
que batega si cab, cada día ab més intensitat
per el cor de tots ó casi bé tots els bons catalans que s'han donat compte de !'alta missió qu'hem de complir, si no volem que s'ens
apoderin de lo qu'es nostre, del nostre iclioma, de les nostres costums y de tota la nostra peculiar manera de pensar y de sentir.
No, jo no vull ni puc creure que'n manquin
d'aquets homes, car ab diferentes ocasións
s'ha demostrat ben palesament, que ro que
entusiasmava al nostre poble, no era quan se
li parlava de tal ó qua! forma de govern 6 de
religió, sino quan se Ji demostrava lo humiliats qu'hem de viure els catalans sota'! jou
del centralisme d'un parell de segles ensá.
Dones bé; ja qu'estem convensuls que de
catalanisies de cor no'n manquen, sinó que
viuen retrets de la lluita, els uns perque
diuen que ja están desenganyats de tot, altres perque necessiten que se'ls empenyi y
altres per mil raóns que no son del cas exposar, cree que lo que'ns toca á fer á tots els
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VeCLLADA
á 1'Associació Nacionalista

Catalana
Verament ens entusiasma la bona acullida
qu'en la opinió.catalanista tenen els nostres
.actes.
El dissapte passat día 10 celebrarem la
primera vetllada política en l'hostatje de la
«Associació Nacionalista Catalana» y ab la
cooperació de la secció de propaganda de
1 ~ mateixa. A dos quarts d'onze de la vetlla,
~aix la presidencia d'En jaume Arqué, vispresident de la Associació y ab un veritable
pie, comensa l'acte.
El President, després de declararlo obert
digué que tal vegada el catalanisme s'havía
perdut per excés d'oratoria, més com que
aquesta es !'única que pot ensenyar nostres
doctrines d'una manera práctica, per aixó
nosaltres tot y r egoneixent que es tasca de
la que s'ha abusat, ienirn que valdrens d'ella
dintre nostres forses, per fer sentir la nostra
veu ben sovint, esperant qu'ella se fará menys
necessaria a mida que pugui suplirla. Concedí la paraula á

que sens cap mena de mirament desertaren
de nostres fileres. y avuy, desenganyats de
llur procedir, no gosen tornar altra volta al
lloc qu'ocupaven per por de les crítiques
d'aquells qu'avans els afalagaren y avuy guarden ab ells la més complerta indiferencia.
Pere Pascual.
Parlar devant de convensuts, com som tots
nosaltres, no es pas tasca gaire difícil; es
per aixó que la brevetat será ma característica, recomanantvos tant sois que junts ')
passant per demunt de tot convencionalisme,
emprenguem altra volta la tasca qu'avuy sembla oblidada y que, malgrat l'opinió deis que
so is miren son interés personal, tant bons
resultats dona, puig á ella 's deuen els catalanistes qu'avuy en.care queden en nostra
terra.
Pere Simón.
Ab veu potent y entonació perfecta llegeix
la celebrada Oda á Espan¡•a del llorejat
poeta En joan Maragall, que fou acullida ab
sorollosos aplaudiments.
Miquel Laporta.

Al aixecarse nostre estimat consoci y regonegut federal catalanista, una aixordadora
ovació esclatá per tots els indrets del local,
homenatje tributat al home recte, al home
sencer que no ha volgut barrejarse en la poJuliá Pujol
menuda, y ha preferit quedarse oblidat
lftica
Mogut pel sentiment de jovenesa y com á
á ser ídol de multituts. Imhonradesa,
ab
y
catalanista fervent que soc vos parlo, puig
al Sr . Laporta en el seu
seguir
es
possible
cree que tots devem dir sense eufemismes lo
procurarem en lo possimes
parlament,
bell
que sentim en aquets crítics moments que
poguerne recullir.
várem
que
lo
extractar
ble
está atravessant el Catalanisme. Recordemdient-en que
temps-comensá
aquells
En
nos de la declaració de la darrera Assamblea
republicans
deis
homenaije
rebía
Lerroux
en
de la «Unió Catalanista», aont, predominant
d'amenasses
xáfecs
que'ls
en
y
Catalunya,
de
un sentit verament Iliberal, á tots vents preseus llabis,
gonavem que dintre de l'entitat capdal hi ca- contra nostra terra sortíen deis
restaren,
federals
de
nombre
curt
un
sois
ben tots els que covin en son pit !'amor á la
per
federal
republicana
bandera
la
ínt
recull
terra catalana, sigui quin sigui son pensar
esperant
tot
plecs,
sota sos
respecte á altres qüestións. Exposa un cas arredossarnos
nostra Patria tornés á brillar
de
cel
el
qu'en
práctic ocorregut á Suissa que devant de
l'arc de Sant Martí
resplandors
magnífics
ab
!'interés comú tots els ciutadans sacrificar en
Aixís obrarem
reivindicacions.
nostres
les
de
llur pensar en ares del amor al terrer.
perqué enteníem que !'ánima republicana deis
catalans, ha sigut, es y será eminentment feJosep Vila.
Ab veu potent y enardidora, llegeix una deral, y, com després els fets han corroborat
poesía original é inédita, plena d'amor á Ca- nostra conducta, aquell ídoll'encaminava cap
talunya, titulada Anatema, que feu vibrar á la d'aquells del centre, que tenen tots els
d'entusiasme á l'auditori, quin final acullí ab defectes de llur rassa, y nosaltres devant
d'aquestes raons l'adress~1rem per viaranys
grans picaments de mans.
francament nacionalistes y'ns agruparem ab
Sebasti á Xanxo.
tots aquells que tenen com á lema la paraula
Devant l'actitut d'aquells que's donen ver- Nacionalisme, juntant els nostres esforsos á
gonya d'exposar á la llum del sol el sentiment 1'anomenada esquerra catalana.
Tractá en brillants paragrafs quina ha de
catalanista que'ls anima, es un deure per
nosaltres declararnos are y sempre lo que ser la feina de les dretes y esquerres en un
poble, puig tots deuríen coincidir en el punt
som, uns fanátics de Catalunya.
Y també devem protestar de l'actitut deis essencialíssim: autonomía, puig si bé es veri-

RENAIXEMENT
tat qu'en el cos humá hi há '1 ventrícul dret
y esquerrá, abdós formen un sol cor qu'es el
que'ns dona vida.
Glosá, ab sa peculiar elocuencia, les gran-deses de nostra llengua, fent remarcar que
no volem pas imposarla als altres pobles sinó
que volem per ella, á dintre casa nostra, el
r egoneixement de sa sobiranía.
Els pobles - acabá dient-sols per obra
d'amor se senten solidaris de son ánima; si·
guém intranzigents, mes sigui nostra carac·
terística la tolerancia y el respecte per tots
aquells que al fi y al cap com nosaltres !am·
bé 'ls anima un sentiment d'amor á Catalu·
nya, no volguent jamai constitueixi nostre
poble un escamot de gent inconscienta é
intolerant. Tinguem fé en nosaltres mateixos,
puig contra vent y tempesta Catalunya reviurá, que qui enfonza ¡• alsa 'ls pobles es

Deu qu'e/s ha crea!.
Una entusiasta ovació coroná '1 bell parll!ment de nostre amic.
Acabá l'acte ab un ¡Visea Catalu-nya! donat pel President, y que fou unánimement
contesta t.

Gran mitin
Nacionalista

e

a oroellá
A tentment convidats per l' Associació
«Avens» de Cornellá» y per comptar entre
sos socis nostres bones amistats, inaugurarem la tanda d'actes que'ns proposem portar
á terme fora de Barcelona, per la veína població, essent ben falaguers nostres primers
passos de propaganda per ]'ideal, que anem
veient no és pas per tothom oblidat.
Al arribar á l'estació, poguerem encaixar
ab els individuos del Concell Directiu y bon
nombre de socis, que'ns esperaren; ens sentím rejovenits y encoratjats al dirigirnos á la
població; la negrosa professó d'amicals companys, que la majoria cuberts ab llurs abrics
de tons foscos y les mans á la butxaca, per
lo griset que se sentía, tots parlárem, joyosos d' alegría y entussiasme.
Arribats al hostatje del «Avensu y després
de'ls preliminars d'organisasió, comensá
l'acte, no quedant cadira per ocupar y ab
forsa gent dreta y altre al carrer, desde
aont escoltaren nostres, si no eloqüents, senceres paraules.
Baix la presidencia d'En Arístides Danyans, jutge municipal del poble, comensá
l'acte á les 5 de la tarde. El president, des·
prés d'e¡¡posar quí erem els que anavem á
exposar idees, cedí la paraula á

Juliá Pujol.
La pesada tasca de la propaganda, cal que
la fassin e's joves, nosaltres, dones, joves,
comensem avui nostre rumiatje, plens de fe
per la puresa de nostres ideals, y per ·cridar
á la joventut que corre perill d' oblidar tan
sagrat deure.

Fió y Vallés.
En inspirats conceptes, senyala'l defecte
de'ls que han convertit el Catalanisme en
una comunió de gent que sembla tingui per
tínica finalitat la creació de personalismes.
Defensá á l '«Unió Catalanista)>, perque ella
ha defensat sempre'l Catalanisme pur.

Roderga Calme ll.
Parlá en nom de la Comissió Executiva del
Homenatje á la Bandera de l' cUnió Catalanista.»
Glosá en brillants parrafades el manifest
publicat per dita Comissió, puig el joves tením, digué, el deure de trevallar per l'assoliment de la autonomía de Catalunya, fent tasca positiva.

X.<inxo.
Digué que s'imposa tornar als temps en

que's predicava sois Catalanisme, sense volguer portar á l'opinió per dretes 6 per esquerres, camins perillosos que sois han conseguit desviar l'opinió catalana quan comensava á cristallisar.
L ' historia de Catalunya !'ignoren molts de
aquestos senyors vinguts de nou á nostre
causa, per ocupar llocs eminents, sense més
mérits que'ls qu'ells mateixos s'atribueixen .
Dirigf entusiástica crida á les dones catalanes, recordant que elles, sempre han de
sentir amor per nostra causa, que verament
democrática, les aixecará de son nivell cultu·
ral.
Defensá les Bases de Manresa, que semblen tan oblidades, que creu se'n donen vergonya d'haverhi intervingut molts prohóms
que ajudaren á feries.

J . Grant y Sa l a .
Saludá als catalans y catalanets en nom de
RENAIXEMENT. Explicá'l perqué aquet periódic havfa surtit á llum. Explicá que dintre'l
Catalanisme deuen ocupar lloc secu~dari les
idees de cada hú, per ésser únicament cata·
lanista. Glosá en ajustats conceptes les seves opinións, tant en lo social y polític com
en lo rel·ligíós, aceptanf no obstant á son
costat als que, encar que d'idees oposades,
son per demunt de tot catalanistes.
1 Feu una calurosa defensa de l'c:Unió Catalanista», no de sos homes, y digué que sois
el catalanisme reconsagrat pot portar á Catalunya al lloc que Ji correspont, y que lasagrada senyera ofrena de les dones, cal que
la deixem resplandent de puresa á les gene·
racións que vindrán, perque puguin posarla
aónt Ji correspont, neta d'una historia de po·
litiquetes, per aixó, digué, ni vos demanem
vots, ni vos oferím res, sois vos demanem
amor á Catalunya.

A. D anyans.
Resumí, donant les gracies á públic y oradors y recomanant la necessitat regoneguda
d'intervenir en les corporacíons municipals y
Diputacións, puig el día qu'aquestes es J;:evoltin contra l'Estat, aquet tindría que ~p
dir, puig aquells son el motor d'aónt dimana
la seva vida.
Tots el parlaments fóren entusiásticament
aplaudits, ~cabant l'acte ab un ¡Visea Catalunya!
•

!

Garbellant l
Al darrer Congrés Internacional de la T uberculosis, va bat~dejar la llengua catalana
de la vida oficial y oficiosa del Congrés . A ixó va fer que'ls metjes de debó catalanistes
en protestessin, qué's retiressin entitats médiques y personalitats, y que'l Congrés fos
un gran fracás.
Ara mateix hi hagut la Setmana Social, y
així mateix la nostra llengua no ha pogut
ésser usada en les sessións y actes de la dita
Setmana Social. Dones bé, volem fer constar que ningú ha protestat ostensiblement,
que ningú s'ha retirat de la Setmana Social,
de tal faisó, que tothóm s'en pogués enterar.
Diguem, també, que la Setmana Social tingué un excelent éxit, car tothóm s'ajunyí á
prescindir de la nostra !lengua.
Després de la Setmana La Veu de CatalanJ'Cl publicá un article plany. Res més ha
passat.
Comparis. El Cata lanisme va fer fracassar
el Congrés contra la Tuberculosis: la Setmana Social, en els llurs adeptes, no ha trobat
catalanistes que complissin el llur déurer.
A la provincia de Girona, Alt Empurdá ,
hi há el poble anomenat Bellcaire. Per més
qu'així's fassi constar en l'adressa de les cartes y periódics, aquestos, ans d'arribarhi
acostumen á anar á voltar per Lleida (aont
hi há un altre Bellcaire.
No podría procurar el senyor Administrador de Correus que'ls seus subordinats
aprenguessin un xic més de Geografía?
La prova més evident de la gran confian-

sa que va obtenint I'Ajuntament de Barcelona, mercés á la desastrosa gestió de la majoría lerrouxista, es la gran baixa que ve sofrint el Deute Municipal.
De 102 á que s'oper~ve n els títols, quan
I'Ajuntament era solidari, á 91'65 que s'han
fet les darreres operacións, ens sembla que
hi va diferencia.
Aixó sf qu'es anar contra !'interés deis capitalistes!
Difícilment se trobaría un altre paper que
redités tant.
Y després dirán que no son revoluciona-

ris!
Les Escotes del Districte sisé acaben de
sofrir una sensible baixa. Un senyor que viu
en una espléndida morada de la Rambla de
Catalunya, devant de 1' Aven(:, ha tingut la
patriótica pensada de retirar la subvenció
de deu pessetes que donava cada mes. Que
potser tenía por d'arruinarse aquel bon senyor? Vaja, home, vaja, que encar arrivarem
á creure qu'es un protector sevi/lano de la
cultura.
En l'acte de portar la corona al maJagua·
nyat Manau, á més deis companys qu'hi anaren, hi havía tal número d'agents de policía,
que ... vaja, senyor Portela, son altres camins
els que té de fer seguir, pels seus subordinats.

Y la qüestió de la Banda municipal, ¿cóm
está? Encare no está solucionat qui té d'esser director?
Aquell jurat, tan espatarrant, nomenat expressament, qué fá, qué espera?
Deis individuos que'! composen, nosaltres
sois tenim referencies ele dos, que son el
secretari y'l president, respecte 'ls punts que
calsen, com á périts musicals.
El primer, el fill del Carreteref, el fer de
mestre de minyons, tal vegada á copia d'ensenyar el dos l' dos, cuatro; cuatro !' dos,
seis, etc., etc., Ji ha fet adquirir certs coneixements, els quins l'han enlairat á tal categoría.
Y respecte al segón, á n'aquet sí, que'ns
sembla, Ji varen ben be carregar els neulers,
ab la presidencia; pobre Vadoret!
Un mestre de Sabadell, el Sr. Aguadé, ha
publicat un llibre, La Enciclopedia Infantil.
Aixó está molt bé. Lo que no ho está gens
ni mica, es que pera decidir als seus companys de carrera á que n'adquireixin, ofereix
per cada determinat nombre d 'exemplars,
una participación á la Loterfa de Nal'idad.
Senyors mestres d'estudi, senyor Aguadé.
Creuen vostés qu'es digne que tot un senyor
mestre d'estudi pera propagar una obra educativa, ofereixi participació á una cosa tan
moral com la Loteria Nacional. Qué farán
els infants? Lo que vegin fer els grans.

sembla s'oblida per donar preferencia á coses previes y personals, impresió de follets,
conferencies, etc.
Nosaltres, que havem donat vidu ,i nostre
periódic perseguint aquesta casi OJ:cs:.ió,
que viu en nostres cors ben arrapad~ . no cal
dir que aportarem á la magna obra quant
sóm y valem.

*

Avuy dissapte, á * les* 10 de la vetlla, el
president del C. N. R. don joaquim Lluhí
Rissech donará una conferencia en el centre
que presideix, tractant de «L'obra de govern
del Ajuntament de Barcelona.»

**

Diumenge passat, *una Comissió de socis
del «Centre Autonomista de Dependents del
Comers y de la Industria», rendiren homenatje, portantli nna corona, al que fou en Vi·
da incansable propagador catalanista y llorejat poeta En Lluís Manau y Avellanet, en
conmemoració del primer aniversari de la
mort del plorat patrici.

*

* *nostres llegidors les
Recomanem á n'els
col-leccións de postals que á benefici de tes
Escoles Catalanes publica la patriótica «Associació Protectora de la Ensenyansa Cata·
lana.» En les properes festes de Nadal y
Cap d'any, que tantíssimes postals s'envíen,
tenen una bona ocasió pera adquirirne, con·
tribuint aixís á la meritíssima obra de la susdita «Associació. ~ La propia entitat atmet
suscripcións á la «Biblioteca C lássica Catalana», «Diccionari Catalá» (edició Salvat) y
á la «Geografía General de Catalunya. »
Pera'ls encárrecs poden dirigirse al domicili
de la ( Protectora», Baixada de Santa Eularia, 5, principal.

ENSENYANSA CATALANA
En aquesta secció donarém compte de les
escotes y centres aont l'instrucció es reb en
catalá.

ESCOLA NA IONAL CATALANA
DE PRIMERA ENSENYANSA
PER A

En

NOIS

DIRIGIDA PER
Jaum~ Rrqué y Clapés
ab la cooperació artíslica

d'E.n Josep Gomila y Vilallonga
Baixada de Santa Eu l a ri a, 3, pral.

BRRCELONR
PÁRVULS ':< ELEMENTAL>!< SUPERIOR
SISTEMA CÍCLIC
-

- - - - IDIOMES - -- - -

CATALA, CASTELLA, FRANCES Y ESPERANTO

NOVES
El «Chor Infantil Mossén Cinto» donará
diumenge que vé, día 18, á les 4 de la tarde
en l'«Ateneu Democrátic Regionalista» del
Poble Nou, un conced vocal y de cansóns ab
gestes segóns el sistema jacques Dalcroze.

*

Demá á dos 'JUarts* de* deu del vespre En
Vicens Ballester donará en I'«Ateneu Democrátic Regionalista» del Poble Nou, una
conferencia sobre «Vel'ltatjes patrió tiques,
culturals y socials de la Ensenyansa catalana.»

***

El dimars d'aquesta setmana se reuniren
al C. A. de D. del C. l. entussiastes y vells
catalanistes, nomenant una Comissió de pro·
paganda catalanista, constituida per los periódics Jlletralla, A1•ant y RENAIXE..\\Et\T y
altres elements de la familia catalanista de
bona mena .
Els propósits esbossats sigueren empendre
una ferma campanya de propaganda, per fora y dins de Barcelona, molt especialment
dintre de les colectivitats de dreta y esquerra, pera fer resurgir entre elles l'ideal que

OIBUIX Y PINTURA

CORRESPONDENCIA
F. Casan ovas: Diumenje á la una de la tarde pass(! u
per la redacció.-Sr. Prcsident de la Secció de
Spons de J\lontanya: Ne parlarem.-Josep Salvá:
Anirá.- Artur Colomer: Queda en cartcra.-Maceo:
Mercés . .la 'ns veurem.-F. Culi: Ja hem trobnt '1
vostre article en una butxaca d'en Tomás. Anirá
enl'altre número.-A. Milá de la Serra: Anirá.-Liul.'
Fábregas Amat: Veurem si podrá publicarsc.-Sal\'11·
dor Borrut: Queda en :cartera.-J . Camps-Bcllcairc:
Quedas complagut.
Preguem als nostres col-laboradors que procun n
enviar els origi nals pertot eldilluns, :lÍXIS comtambé
que hi posin la se va coresponent adrcssa.

ReNAixeneNc
periódic adherit á !'Unió Catalanista
REDACClÓ Y ADMINISTRACIÓ
Pl assa d el Teatre 6, 1 .er
Preus:
Suscripció . . . .
Cuota de protector.
Número solt
Atrassat . . . .

1'50 ptas. trimestre
minim 1 pta. al mes
5 ceotims
10 centims

lmprempta CATALONIA.·Mootesión, 23.·Barcelona

